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Aneks nr 1  

do Statutu Społecznego Zespołu Przedszkolno – Szkolnego 101 w Olsztynie 

 

Podstawa prawna: 

1. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. 
poz. 35, 64, 195, 668 i 1010 z późn. zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, 
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 893 oraz z 2015 r. poz. 
23 z późn. zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843 z późn. zm.) 
 

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Społecznego Zespołu Przedszkolno – Szkolnego 101 

 w Olsztynie: 

§ 1.   W rozdziale X  „Ocenianie Wewnątrzszkolne” 

 

1. §5. ust. 7 pkt. 1) f) otrzymuje brzmienie: 

a) w przypadku nieobecności w szkole, uczeń pisze pracę w terminie wyznaczonym  przez 

nauczyciela  (do dwóch tygodni od powrotu do szkoły). Niedotrzymanie terminu skutkuje 

zastosowaniem innej formy sprawdzenia wiedzy ucznia z danego zakresu bez wcześniejszej 

zapowiedzi, 
2. §5. ust. 7 pkt. 7) c) zostaje usunięty 

3. §5. ust. 7 pkt. 9) otrzymuje brzmienie: 

9) Przygotowanie i postawa: 

a) nieprzygotowanie do lekcji jest oceniane „ – ”. 
4. §5. ust. 13 pkt. 2) Tabela 2 otrzymuje brzmienie: 

KRYTERIA DZIAŁANIA UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIANIU waga 

 Główne  - prace klasowe     10 

- testy       10 

- sprawdziany      6 

- kartkówki        5 

-odpowiedzi ustne  10 

- udział w konkursach, olimpiadach  4 

Uzupełniające - ćwiczenia praktyczne na lekcjach (ćwiczenia laboratoryjne, 
testowanie sprawności fizycznej, wytwory pracy własnej ucznia 
itp.)   

4 

- ćwiczenia w domu - praca domowa     3 

- aktywność na lekcji      4 

- ocena za estetykę zeszytu       3 

- prace dodatkowe        3 

- przygotowanie i postawa     3 

Społeczno-

wychowawcze  

- wysiłek (starania) ucznia 
- motywacja uczenia się 
- systematyczność w pracy 
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5. §5. ust. 29 pkt 4) otrzymuje brzmienie: 

4) w przypadku uczestnictwa ucznia zarówno w lekcjach religii, jak i etyki,  

na świadectwie szkolnym umieszcza się zarówno ocenę z obu zajęć.  

 
6. §7. ust. 16 otrzymuje brzmienie: 

     16. Uczeń kończy: 

1) szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, otrzymał ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem ust. 19., pozytywne końcowe oceny 
klasyfikacyjne.  

2) gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, otrzymał ze wszystkich obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem ust. 19., pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i 
przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, z zastrzeżeniem  § 12 ust. 2, pkt 2) i 3).  
 

7. §7. ust. 18 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

1) w przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen,  wlicza się 
także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć,  

 
8. §7. ust. 22 otrzymuje brzmienie: 

Uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 16, 
powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum, przy czym uczeń 
gimnazjum  przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu 
gimnazjalnego. 
 

9. §12 otrzymuje brzmienie: 

§12 

Egzamin gimnazjalny 

1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone  w 
podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  w poszczególnych typach 
szkół, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym.”  

2. Organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego regulują:  
1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r.  o Systemie Oświaty z późn. zm. 
2)  „Procedury organizowania i przeprowadzania  egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum”;  
3) Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie sposobu dostosowania 

warunków i form przeprowadzania i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych 
społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.  

 

 
 
Na podstawie §46, ust 1. , pkt 3) Aneks do Statutu przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej Społecznego  
 
Zespołu Przedszkolno – Szkolnego 101 w dniu 31 sierpnia 2016r.   
 
 
 
 

 


